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 اإل راءات اليت اختذهتا الفرقة العاملة ر دورهتا السابعة والسبعني -أوالا  
اسرررررتنتا ات متفرررررأ  ليترررررا بورررررةن اسرررررتعراك موررررررو  ا  رررررة الربانجميرررررة ل ون تررررراد  -أل  

 الربانجمية املقرتحة()اجلزء الثاين م  امليزانية  2020واملعلومات املتعلقة ابفداء لعام 
 من جدول األعمال( 3)البند 

 ،إن الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية
لألونكتققاد ووقيقققة املعلومققات املتعلقققة ابألداء املقرتحققة مققم موققروط االققة الربانجميققة  تتفقق  -1

  ؛TD/B/WP(77)/CRP.1/Rev.1على النحو الوارد يف الوقيقة  ٢0٢0 لعام
إىل األمققني العققام لألونكتققاد أن يراعققي التعليقققات واملسققانات املقدمققة مققن الققدول  تللقق  -٢

 TD/B/WP(77)/CRP.1/Rev.1والوقيققة  القدورة السقابعة والسقبعني للفرققة العاملقة، خاللاألعضاء 
الققة الربانجميقققة انات يف امسققألغققرات تقد قق   ،هققا علققى النحققو املناسققق وأن يبين ،كاملققةمراعققاة  

كققي تنظققر فيهققا اامعيققة العامققة   ،إىل األمققني العققام لألمققم املتحققدة ٢0٢0لعققام لألونكتققاد املقرتحققة 
  لألمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية يف وقت لح ؛

يف الوقت املناس  اآلراء اليت أعربقت  ضمان أن حتالإىل األمني العام لألونكتاد  تلل  -3
الققققدورة السققققابعة والسققققبعني للفرقققققة  داولت احلكوميققققة الدوليققققة يفعنهققققا الققققدول األعضققققاء أقنققققاء املقققق

العاملة، وهي هيئة فرعية اتبعة جمللس التجارة والتنمية، إىل كياانت األمم املتحدة املعنيقة ابلقضقااي 
 املتصلة ابلربامج وامليزانية؛

ابملسقانات الواثئق  املتعلققة كتقاد األون إىل أن يتقي  للقدول األعضقاء يف األمقني العقام دعوتق -٤
 فيمقققا يتصقققلكيقققاانت األمقققم املتحقققدة املعنيقققة ابلقضقققااي املتصقققلة ابلقققربامج وامليزانيقققة القققيت ققققدمها إىل  

 مقققن )ااقققزء الثقققاين ٢0٢0وقققروط االقققة الربانجميقققة لألونكتقققاد واملعلومقققات املتعلققققة ابألداء لعقققام مب
 ؛(امليزانية الربانجمية املقرتحة

 ؛٢030احملوري يف تنفيذ خلة التنمية املستدامة لعام  األونكتاد ودورهأنية أتكيد  تعيد -5
الكامققل ابلوليققة   علققى أنيققة امققتالك األونكتققاد املققوارد الكافيقة مققن أجققل اضققلالع ددتوق -6

 ؛ت  ااامسة عورةدور  ، ول سيما يف الفرتة السابقة لنعقاداملنوطة ب 
حتقيقق  أقصققى قققدر  كققن  تققاد علققى استكوققا  أفضققل سققبلاألمققني العققام لألونك وققجمت -7

، وذلق  علقى حقدة كقل بقرانمج فرعقي   القربامج الفرعيقة، وداخقلمن التآزر وإعادة توزيم املقوارد بقني
ألمانة أن لل  إىل اوتجملالت العمل اليت حددها مافيكيانو نريويب،  ةكن استجابة توفري أفضل ل

خالل فرتة السقنوات األربقم احلاليقة،   الولية اليت ل يُتوقم الضلالط هباتركز جهودها على أجزاء 
  مداولت استعرات منتصف املدة؛ حتدد ذل كما 

علققى مققداولت  ء إعققداد بققرانمج امليزانيققة وأتقققري ذلقق إزاء التققرخر يف بققد اقلقهقق عققن ربتعقق -8
للققق  إىل األمقققني العقققام لألونكتقققاد أن  يقققل هقققذه ذات الصقققلة، وترن العناصقققر الفرققققة العاملقققة بوققق

  الوواغل إىل السللات املختصة يف نيويورك؛
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 عمليقات امليزانيقة الربانجميقة املقبلقة، ، يف إطقار األمقني العقام لألونكتقاد أن يققومإىل لل ت -٩
جقققل مقققن أ ،انجميقققةموقققروط االققة الرب ابلواثئققق  الداعمققة املناسقققبة، إىل جانققق   د القققدول األعضقققاءمبقق

  إجراء استعرات شامل ملوروط االة الربانجمية املقرتحة؛
إحالققة نتققائج الفرقققة العاملققة    إىل رئققيس اجمللققسجملققس التجققارة والتنميققة  ن يللقق توصققي -10

إىل رؤسققاء انققة الققربانمج والتنسققي  واللجنققة الستوققارية لوققؤون اإلدارة وامليزانيققة واللجنققة ااامسققة 
 معية العامة؛التابعة للج

إطقققار متابعقققة السقققتنتاجات املتفققق  عليهقققا القققيت اعتمقققدهتا الفرققققة  يفإىل األمانقققة،  تللققق  -11
وتنظم مواورات مم الدول األعضقاء بوقرن  أن تعد مقرتحاا ة والسبعني، لة يف دورهتا السادسالعام

وقتها يف القدورة مناق فرعيقة، برقرتمعمققة للقربامج ال اتجقراء تقييمقإلدورة برانجميقة اعتماد مسرلة 
 ة للفرقة العاملة؛املقبل

كققل بققرانمج   إزاءهج املتبققم نسققي  الققن  لتإىل األمققني العققام لألونكتققاد وضققم منهجيققة  للقق ت -1٢
  القابلة للقياس الكمي؛ املستهدفةملنجزات ابفرعي فيما يتعل  

اب عققبوضم الصقيرة النهائيقة لختصاصقات القدورات املقبلقة للفرققة العاملقة، يف أ  ح  تر  -13
 جملس التجارة والتنمية يف الوقت املناس . . عليهامواورات غري رمسية، لكي يواف 

 افخرى اليت اختذهتا الفرقة العاملة اإل راءات -ابء 
)اجلزء  2020علقة ابفداء لعام مورو  ا  ة الربانجمية ل ون تاد واملعلومات املت استعراك -1 

   الثاين م  امليزانية الربانجمية املقرتحة(
 من جدول األعمال( 3)البند 

، ٢01٩شقققباط/فرباير  1عققققودة يف امل ،الفرققققة العاملقققة يف جلسقققتها العامقققة ااتاميقققة اعتمقققدت -1
 ستنتاجات املتف  عليها بورن هذا البند من جدول األعمال.ال

   ة والسبعني للفرقة العاملةاملؤقت للدورة الثامندول اف مال   -2 
 من جدول األعمال( ٤)البند 

، ٢01٩شققباط/فرباير  1أقققرت الفرقققة العاملققة يف جلسققتها العامققة ااتاميققة، املعقققودة يف  -٢
  جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثامنة والسبعني )انظر املرف  األول(.

 مو ز الرئيس -اثنياا  
 إل راءاتا -أل  

عققققدت الفرققققة العاملقققة املعنيقققة ابإلطقققار السقققرتاتيجي وامليزانيقققة الربانجميقققة دورهتقققا السقققابعة  -1
. ٢01٩باط/فرباير ش 1 يناير إىل/كانون الثاين  30 والسبعني يف جنيف، بسويسرا، يف الفرتة من

 .وواصلت الفرقة العاملة مداولهتا يف إطار غري رمسي
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 البياانت االفتتاحية -ابء 
 ،إكققوادور ليققة الوفققود التا يمثلققملاألمققني العققام لألونكتققاد ببيققان تلتقق  بيققاانت  ةئبققان أدلققت -٢

ابسقم جمموعقة بلقدان  ،وغواتيمقال ابسم اجملموعقة األفريقيقة؛ ،وتوغو والصني؛ 77ق ابسم جمموعة ال
وكنقققققدا، ابسقققققم  ابسقققققم الحتقققققاد األورويب؛ ،ورومانيقققققا أمريكقققققا الالتينيقققققة ومنلققققققة البحقققققر الكقققققاري ؛

ودولقة بوليفيقا  وتقونس؛ ابسم اجملموعة العربية؛ ،واازائر ابسم اجملموعة دال؛ ،إستونيا؛ و جوسكانز
 .ومجهورية إيران اإلسالمية ودولة فلسلني؛ ؛والعراق املتعددة القوميات؛

وهد بداية سي ٢0٢0وقالت انئبة األمني العام لألونكتاد يف كلمتها الفتتاحية إن عام  -3
األوىل مققن نوعهققا يف األونكتققاد،  3وتعتققرب الوقيقققة املعروضققة يف إطققار البنققد  لسققنوية.دورة امليزانيققة ا

رغق  فيق   ،بسقب  اتبقاط  قج جديقد قصرية فحس ، بقل أيضقاا لدورة يزانية امل بسب  اعتماد ليس
 .األمقني العققام لألمققم املتحققدة وأيدتقق  الققدول األعضققاء، إلجققراء إصققالا إداري علققى نلققاق املنظمققة

رضقت النتقائج ، حيق  عُ اا لة الربانجمية يف وقيقة واحدة، بدل من قالث منفصقلة سقابقمت ااوُقد  
 .أكرب من ذي قبل بوضوا وفعالية

ل اسققققتعرات الفرقققققة العاملققققة ملوققققروط االققققة الربانجميققققة واملعلومققققات املتعلقققققة ابألداء وشقققك   -٤
خل، سواء يف بداية عملية ستتاا خالهلا للدول األعضاء عدة فرص لالطالط والتد ٢0٢0 لعام

م أمانققققة األونكتققققاد الوقيقققققة بعققققد استعراضققققها إىل مكتقققق  ختلققققي  وسققققتقد   .جنيققققف أو يف نيويققققورك
يزانيققة اامعيققة العامققة يف مناقوققاهتا بوققرن امل االققربامج واملاليققة وامليزانيققة يف نيويققورك لكققي تنظققر فيهقق

 .٢0٢0 تجارة والتنمية يف موروط برانمج ميزانية عامفرط ال ، يف إطار٢0٢0 لعام
توق قققم بعققق  منقققو صقققفري، تُ وعلقققى القققرغم مقققن أن االقققة الربانجميقققة أُعقققد ت علقققى افقققرتات  -5

ندت إىل ة اسقتوألن اال ق .تنفيذ القربامج القائمقة حملددة األهدا  لكنها لن تؤقر يفالتخفيضات ا
 ٢0٢0 تنقي  موروط االة الربانجمية واملعلومقات املتعلققة ابألداء لعقام ولايت قائمة، فإن  يتعني

عوققققرة لألونكتققققاد يف  ةيف ضققققوء أي وليققققة جديققققدة تنبثقققق  عققققن الققققدورة الرابعيققققة السققققنوات ااامسقققق
 .٢0٢0 عام

مورررررررو  ا  ررررررة الربانجميررررررة ل ون ترررررراد واملعلومررررررات املتعلقررررررة ابفداء  اسررررررتعراك - ي  
   )اجلزء الثاين م  امليزانية الربانجمية املقرتحة( 2020 لعام

 من جدول األعمال( 3)البند 

اإلقليمية والوفقود عقن قلقهقا  ند مناقوة بند جدول األعمال، أعربت معظم اجملموعاتع -6
أن يكققون اسققتعرات موققروط االققة الربانجميققة لألونكتققاد واملعلومققات  مققا إذا كققان ابإلمكققان بوققرن

وأن يفضقي إىل  ،شقامالا  (ااقزء الثقاين مقن امليزانيقة الربانجميقة املقرتحقة) ٢0٢0املتعلقة ابألداء لعقام 
 .ذات الصلة من حي  املوارد لتبعاتل نتائج ملموسة دون إيالء اعتبار

وقال  ثل لألمانة أن النظر يف املسائل املتعلقة ابمليزانية يندرج ضقمن اختصقاص اامعيقة  -7
م املتحقدة يف  ايقة وعالوة على ذلق ، سقيحدد األمقني العقام لألمق حصراي. العامة وهيئاهتا الفرعية

املوارد لنور اازء الثال  من امليزانية الربانجمية املقرتحة يف حي  الحتياجات النهائية من امللا  
مت معلومقات أساسقية د  ، قُق٢0٢0وارد لعقام املقعناصر ورن ب معلوماتظل غياب يف و . نيويورك

 .من أجل رسم صورة أمشل ٢01٩-٢018أخرى مثل تل  املتعلقة بتخصيص املوارد للفرتة 
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اخنفققات  حنققو العديققد مققن اجملموعققات اإلقليميققة والوفققود عققن قلقهققا إزاء ال ققاهوأعربققت  -8
علقى ققدرة األمانقة علقى تنفيقذ  ةاملمكنق هذا ال قاه وآاثر ٢0٢0ملوارد والتخفيضات املتوقعة لعاما

وذكرت عدة وفود أن التوزيم الداخلي للموارد  تاج إىل التكيف مقم األولقوايت الناشقئة . ولايهتا
 .ولايت ااديدة واملعززةال نع
ة مققن موققروط قليميققة عققن آرائهققا بوققرن جوانقق   ققددوأعربققت العديققد مققن اجملموعققات اإل -٩

القققققولايت،  التوافققققق  مقققققم، و ألداء مثقققققل تقققققوازن األولقققققوايتاملتعلققققققة ابعلومقققققات املاالقققققة الربانجميقققققة و 
ج الفرعيققة مققم أهققدا  الققرباماشققي ، ومتةوااارجيقق ةالتعققاون الداخليققواملنهجيققة األساسققية، وترتيبققات 

 .والوباب قلاعات مثل نوط اانس املسائل الواملة لعدة دمجالتنمية املستدامة، و 

   مسائل أخرى -دال 
 من جدول األعمال( 5)البند 

والصني تسجيل الفققرة التاليقة  77ق خالل االسة العامة ااتامية، طلبت  ثلة جمموعة ال -10
  يف االسة العامة الفتتاحية من البيان الذي أدلت ب  ابسم اجملموعة

والصقققققققني مبافيكيقققققققانو نققققققريويب وابلتزامققققققق   قققققققاه األرت  77تققققققذكر جمموعقققققققة الققققققق  
، وكققذل  يف العديققد مققن (دد)55الفلسققلينية احملتلققة، علققى النحققو املعققرب عنقق  يف الفقققرة 

والصققني تعزيققز بققرانمج األونكتققاد لتقققد   77جمموعققة الققق  . وتللقق ققرارات اامعيققة العامققة
 .ساعدة إىل الوع  الفلسليين ابملوارد الكافية واألنولة التنفيذية الفعالةامل

 ميةاجللسة العامة ا تا -هاء 
ضقققم وُ   ألمانقققة أنققلفقق  عليهققا، ذكقققر  ثققل مققن السقققتنتاجات املت   1٢فيمققا يتعلقق  ابلفققققرة  -11

لقربامج حقدده مكتق  ختلقي  اكمقا   القابلة للقياس الكمقي، منهج منس  إزاء املنجزات املستهدفة
وفيمققا يتعلقق  ابلتوقعققات الققيت أعربققت عنهققا الققدول األعضققاء أقنققاء مققداولهتا، لققن . واملاليققة وامليزانيققة

املقققوارد املتاحقققة  إسقققنادعمليقققة ل يكقققون ابإلمكقققان، ألسقققباب عديقققدة، وضقققم تعريقققف أكثقققر تفصقققيالا 
بيعققققة يف ط لخققققتال   التقنيقققة وا مشلقققت القيققققود  قققققد و . أو العكقققس ابلعكققققس للمنجقققزات املسققققتهدفة

 .وارد امليزانية العاديةمل غري املرن واللابمونلاقها املستهدفة  املنجزات

 املسائل التنظيمية -اثلثاا  
   انتخاب أ ضاء امل تب -أل  

 من جدول األعمال( 1)البند 

 /كقققانون الثقققاين  30 املعققققودة يف ،انتخبقققت الفرققققة العاملقققة يف جلسقققتها العامقققة الفتتاحيقققة -1٢
 .رئيساا هلا (نيجرياي) مصلفى. توندي م، السيد ٢018 يناير
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    قرار  دول اف مال وتنظي  العمل -ابء 
 من جدول األعمال( ٢)البند 

فكققان   ،TD/B(WP/294)) ت الفرقققة العاملققة يف االسققة ذاهتققا جققدول أعماهلققا املؤقققتأقققر   -13
   كما يلي

 انتخاب أعضاء املكت ؛ -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ -٢

اسققققققتعرات موققققققروط االققققققة الربانجميققققققة لألونكتققققققاد واملعلومققققققات املتعلقققققققة ابألداء  -3
 ؛()اازء الثاين من امليزانية الربانجمية املقرتحة ٢0٢0 لعام

 جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والسبعني للفرقة العاملة؛ -٤

 مسائل أخرى؛ -5

 ىل جملس التجارة والتنمية.اعتماد التقرير الذي ستقد م  الفرقة العاملة إ -6

  ا تماد التقرير الذي ستقّدمه الفرقة العاملة    جملس التجارة والتنمية  - ي  
 من جدول األعمال( 6)البند 

، ٢01٩فرباير /شققباط 1املعقققودة يف  ،رت الفرقققة العاملققة يف جلسققتها العامققة ااتاميققةقققر   -1٤
بعقققد الصقققيرة النهائيقققة لتقريرهقققا عقققن دورهتقققا السقققابعة والسقققبعني  حتقققت إشقققرا  القققرئيس، أن توضقققم،

 .الدورة اختتام
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 املرفأ افول

  دول اف مال املؤقت للدورة الثامنة والسبعني للفرقة العاملة  
 انتخاب أعضاء املكت  -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٢
 األونكتاد ومتويل هذه األنولةاستعرات أنولة التعاون التقين اليت يضللم هبا  -3
 تقييم أنولة األونكتاد  -٤

 تقييم أنولة األونكتاد  حملة عامة (أ)
قققةا عققن معلومققات تقققد  توليققف عمليققات تقيققيم الققربامج الفرعيققة اامسققة، و  (ب)  دَّ

 حالة تنفيذ التوصيات
إحاطة بورن تقرير مكت  خدمات الرقابة الداخلية عقن مراجعقة حسقاابت دائقرة القدعم  -5

 احلكومي الدويل التابعة لألونكتاد
 جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والسبعني للفرقة العاملة  -6
 مسائل أخرى -7
 .والتنميةإىل جملس التجارة الفرقة العاملة  الذي ستقدم تقرير العتماد ا -8
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 املرفأ الثاين

 *احلضور  
  حضر الدورة  ثلون عن الدول التالية األعضاء يف الفرقة العاملة -1

 اازائر
 فنلندا
 الياابن

 نيجرياي
 بنما

 الحتاد الروسي
أعضقاء يف لكنهقا ليسقت وحضر الدورة  ثلون عقن القدول التاليقة األعضقاء يف األونكتقاد  -٢

  الفرقة العاملة
  أفرانستان

  (املتعددة القوميات - دولة) بوليفيا
  جيبويت
  مصر

  إستونيا
  غابون

  غواتيمال
 (اإلسالمية - مجهورية) إيران
  لبنان

  ملكسي ا
  منروليا
  املررب
  نيبال

  الفلبني
  بولندا
  توغو
  تونس
  زامبيا

    

__________ 

 .TD/B/WP(77)/INF.1لالطالط على قائمة املواركني، انظر الوقيقة  *


